Aanmelden
Neem voor aanmelding contact op met de
CLB-medewerker van de huidige school of
van de laatste school van inschrijving.

Indien er geen CLB-medewerker of
school aanwezig is, kan u ook via de
consulenten van Jeugdrechtbank of
Comité Bijzondere Jeugdzorg aanmelden.

Meer info?

www.meldpuntsi.be
Deborah De Leener
GSM: 0493/50 60 11

Deborah.deleener@groepintro.be

Voor wie?

Alternatief Leertraject

Rondetafel

* Alle leerplichtige jongeren van 12 tot 18 jaar.
* Ingeschreven of verbonden aan een Nederlandstalige secundaire
school in de regio Asse-Halle-Vilvoorde of geen school
* Zonder enig schools perspectief (naar school gaan is om diverse
redenen geen optie meer)
* Met voldoende motivatie voor een alternatief leertraject.

Vanuit de interesses en de mogelijkheden van de jongere zoeken we samen
een boeiend traject. Uitgangspunt in deze zoektocht is datgene waarvoor de
jongere zich nog kan en wil engageren. Samen met een trajectbegeleider gaat
de jongere op stap. De jongere kan zelf ook een voorstel doen. Voorbeelden
van leerplaatsen: tewerkstellingsprojecten, sociaal restaurant, zorgboerderijen,
werkervaring in bedrijven, vrijwilligerswerk bij vzw’s, het jeugdwerk,...

Na een aanmelding roepen we een rondetafel samen. De rondetafel
volgt het Leerrecht-traject van de jongere op en komt regelmatig samen.

Een terugkeer naar school is steeds mogelijk. Deelnemers krijgen geen loon of

Leerrecht

vergoeding voor hun prestaties. Tijdens de schoolvakanies wordt er niet gewerkt.

De jongere krijgt toestemming om zijn/haar schoolloopbaan -al dan niet tijdelijk- los te
laten. Deze vorm van gewettigde afwezigheid kan de jongere helpen rust te vinden.

Leerplaats
We streven voltijdse dagbesteding na, uiteraard rekening houdend met de mogelijkheden

Elke jongere heeft ‘Leerrecht’; leerrecht /= schoolplicht!
Het Netwerk Leerrecht gaat samen met de jongere op zoek naar een
alternatief leertraject waarin hij of zij terug engagement kan opnemen,
succeservaringen kan opdoen en aan een nieuwe weg kan timmeren.
Die weg kan 3 vormen aannemen:
* Heraansluiting bij het onderwijs op korte termijn
* Heraansluiting bij het onderwijs op middellange of lange termijn
* Leerrecht als alternatief voor onderwijs.

van de jongere en de beschikbaarheid van de leerplaatsen. We stellen bij de start van een

Op de rondetafels zijn volgende personen aanwezig:
* De jongere en zijn of haar ouders/opvoedingsverantwoordelijke
* Een CLB-medewerker
* De coördinator Netwerk Leerrecht
* Een vertegenwoordiger van de laatste school
* Eventueel een vertegenwoordiger van de leerplaats
* Al wie op basis van een mandaat iets te zeggen heeft over de leeren onderwijssituatie van de jongere.

traject een engagementsverklaring op met alle betrokkenen en de jongere zelf. Er vinden

Duur?

op regelmatige basis opvolgingsgesprekken plaats.

Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

Aanmelding

Goed om weten

Het CLB meldt aan, in overleg met de jongere en de ouders. Als een jongere niet is
ingeschreven in een school, dan is het CLB van de laatste school van inschrijving
bevoegd. Consulenten van Comité Bijzondere Jeugdzorg en sociale dienst
jeugdrechtbank kunnen ook aanmelden indien er niet meteen een betrokken CLBmedewerker is, omdat de jongere al langere tijd geen school meer heeft gehad.

Het Netwerk Leerrecht verstrekt geen getuigschrift
of diploma. Wanneer de jongere het leerrechttraject heeft afgewerkt, krijgt hij hierover feedback.

